
 
 قرارداد جامع مشتری و کارگزار  

 )در خصوص اوراق بهادار( 

 مقدمه 

با نمایندگی آقای محمد حسن شمسی و سیدمحمداحسان الماسی    10380407105و شناسه ملی    25283این قرارداد بین شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا )سهامی خاص( به شماره ثبت  

ی نترنتیا  تیسا  یبه نشان  02178301000شماره تلفن   ۱۹۳۹۶۱۳۱۵۵  یکدپست  ،63، واحد6تهران، شریعتی، نبش کالهدوز، برج نگین قلهک، طبقه  ینشانموسوی )سمت عضو هیات مدیره( به  

www.danabroker.com « با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر، به شرح مواد ذیل منعقد گردید.مشتریشود از یک طرف، و »« نامیده میکارگزارکه از این پس » 

 مشتری حقوقی: 

 شناسه ملی:    :مؤسسه/شرکت نام

 نمایندگان قانونی:   :تلفن

   :پستی کد   :نمابر

 پست الکترونیکی:  همراه نماینده شرکت:   تلفن

 نام بانک و کد شعبه:  شماره حساب بانکی: 

   :نشانی

وقی برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگری : چنانچه این قرارداد یا هر یک از قراردادهای متعاقب آن به نمایندگی )اعم از وکالت، والیت، وصایت یا قیمومت( توسط شخص حقیقی یا حق تبصره

 ب آن است و در این خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.  منعقد شده باشد، نماینده نیز شخصاً مسئول ایفای تعهدات ناشی از قرارداد حاضر و سایر قراردادهای متعاق

االجرا در بازار سرمایه. مادامی که توافق مکتوبی برخالف مفاد این  موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری از طرف کارگزار به مشتری در چارچوب قوانین و مقررات الزم( 1ماده  

کننده حقوق و تکالیف طرفین بوده و بر کلیه توافقات و تعامالت بین  طرفین منعقد نشده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ ترتیبات دیگری الزامی نگردد، مفاد این قرارداد تعیینقرارداد بین 

های کارگزاری تأثیری  ارگزار طرف این قرارداد استفاده نماید و استفاده مشتری از خدمات سایر شرکتسازد تا صرفاً از خدمات ککارگزار و مشتری حاکم است. انعقاد این قرارداد مشتری را مکلف نمی

 بر نفوذ و اعتبار این قرارداد ندارد.

 به مدت نامحدود اعتبار دارد.  این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین  ( 2ماده 

مابین کارگزار و مشتری، از طریق سایت اینترنتی کارگزار  های انجام شده فیها یا پرداختشده یا دریافتوضعیت اجرای سفارشِ ارائه  های کارگزار به مشتری در خصوص رسانیکلیه اطالع (3ماده 

گردد، قادر به صدر این قرارداد ارسال میشده توسط وی در ای که به شماره تلفن همراهِ معرفیشود و مشتری با استفاده از نام کاربری و گذرواژه انجام می www.danabrokers.comبه نشانی 

وجه از کارگزار، با مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار از  دسترسی به اطالعات مزبور خواهد بود. مشتری مکلف است پس از ارائه هر سفارش، واریز یا انتقال وجه به حساب کارگزار یا ارائه درخواست  

شده را  های انجامها یا پرداختشده یا دریافت های دریافتهای انجام شده مطلع شود. در صورتی که کارگزار اطالعات راجع به اجرای سفارشها یا پرداختشده یا دریافتوضعیت اجرای سفارشِ ارائه

مسئولیتی برای کارگزار نخواهد بود. در هر حال عدم طرح اعتراض    گونه بر روی سایت اینترنتی خود قرار داده باشد، عدم اطالع مشتری به واسطه عدم مراجعه به سایت اینترنتی کارگزار موجب هیچ

های انجام شده بر روی سایت اینترنتی کارگزار، به منزله تأیید و تنفیذ معامالت یا ها یا پرداخت ها یا دریافتاز سوی مشتری ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج اطالعات راجع به اجرای سفارش

 ی مذکور است.هاها یا پرداخت دریافت 

گیرد، بر عهده  حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می   انیمسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و ز  :1تبصره  

 است. یمشتر

مر  روز از تاریخ امضای این قرارداد دریافت ننماید، مکلف است مراتب را به کارگزار اعالم کند. عدم اعالم این ا  3چنانچه مشتری پیامکِ حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را ظرف مدت  :  2تبصره  

 توسط مشتری به کارگزار ظرف موعد یادشده، به منزله وصول پیامکِ حاوی نام کاربری و رمز عبور به مشتری تلقی خواهد شد.  

های ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله، شیوه نماید که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه آگاهی کافی دارد و از دانش کافی در خصوص انواع مشتری با امضا ذیل این قرارداد اعالم می ( 4ماده 

رسانی و ارائه مشاوره در این خصوص، ندارد. بدیهی  گونه تعهدی به اطالع، نحوه انجام معامله در بازار سرمایه و تعهدات و الزامات ناشی از انجام معامالت برخوردار است و کارگزار هیچارائه سفارش

 گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.ضرر و زیان به مشتری در نتیجه عدم اطالع و آگاهی از موارد یادشده، هیچاست در صورت وارد شدن هرگونه 

عامالتی که به درخواست  های مشتری در حدود قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است و کارگزار در خصوص نتایج و تبعات مالی یا غیرمالی متکلیف کارگزار صرفاً اجرای سفارش(  5ماده  

 گونه مسئولیتی ندارد.شود، هیچمشتری و به نام او انجام می

شده در سایت اینترنتی کارگزار واریز نماید. چنانچه وجوه توسط مشتری به حساب بانکی دیگری واریز گردد، تمامی تبعات مشتری مکلف است کلیه وجوه را صرفاً به حساب بانکی معرفی  ( 6ماده 

 های ناشی از آن تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.لیتو مسئو

گردد در صورت تغییر در هر یک از اطالعات مندرج در صدر این قرارداد،  مسئولیت صحت اطالعات مندرج در صدر این قرارداد تماماً بر عهده مشتری است. همچنین مشتری متعهد می  ( 7ماده  

 بالفاصله مراتب را به کارگزار اطالع دهد.

 شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وی است و حساب مزبور، مسدود یا راکد نیست. نماید که حساب معرفیمشتری با امضا ذیل این قرارداد تأیید می ( 8ماده 
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مچنین در صورتی که وجوهی توسط مشتری به حساب کارگزار  گردد. هبه نام شخص مشتری ثبت میصرفاً  در دفاتر کارگزار  ،  شودواریز می  کارگزار  مشتری به حسابتوسط    ی کهوجوه  ( 9ماده  

تا زمان احراز هویت شخص واریزکننده، در سرفصل  در حساب مشتری ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور  وجوه مزبور را    واریز گردد لیکن هویتِ شخص واریزکننده مشخص نباشد، کارگزار

 گردد.میهای نامشخص ثبت حساب واریزی 

مالی، کارگزار تکلیفی به اجرای سفارش  مشتری مکلف است پیش از ارائه سفارشِ خرید، نسبت به تأمین منابع مالی الزم جهت اجرای سفارش اقدام نماید و در صورت عدم تأمین منابع   ( 10ه ماد

ارگزار برای مشتری به اشتباه انجام شده است، به کارگزار بدهکار شود، مکلف خواهد بود فوراً  ندارد. در صورتی که پس از اجرای سفارش، مشتری بنا به هر دلیلی به استثنای معامالتی که توسط ک

درصد   حساب اقدام ننماید، مکلف خواهد بود ...روز کاری از تاریخ انجام معامله، مشتری نسبت به تسویه  2شود، اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت نسبت به تسویه بدهی خود که از این محل ناشی می

 مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد. 

روز کاری، به موجب این قرارداد مشتری ضمن عقد خارج الزم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود    2در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع این ماده توسط مشتری ظرف مهلت    :1تبصره  

 را انجام دهد: دهد تا حسب مورد اقدامات زیر قرار می

تواند ظرف حداکثر پنج روز معامالتی از زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، نسبت  شده به نامِ مشتری، کارگزار میدر صورت قابل معامله بودن هر یک از اوراق بهادارِ خریداری  .1

 شده، اقدام نماید.یینبه فروش هر یک از اوراق مزبور به تشخیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تع

تواند به تشخیص خود نسبت به فروش هر یک از اوراق بهادار متعلق به مشتری معادل مجموع شده موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار میدر صورتی که هیچ یک از اوراق بهادارِ خریداری .2

 زمان اتمام مهلت مندرج در صدر این تبصره، اقدام نماید.شده، ظرف مدت حداکثر پنج روز معامالتی از بدهی و وجه التزام تعیین

شدن امکان معامله اوراق مذکور، تواند ظرف مدت حداکثر پنج روز معامالتی پس از فراهمدر صورتی که هیچ یک از اوراق بهادارِ متعلق به مشتری موقتاً قابل معامله نباشد، کارگزار می .3

 شده، اقدام نماید. دهی و وجه التزام تعییننسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع ب

 آن نیز متناسب با مقرره مزبور اصالح خواهد شد. 1: در صورت اصالح مقررات مربوط به تسویه معامالت، مواعد مقرر در این ماده و تبصره 2تبصره 

ت، به حساب مشتری نزد کارگزار منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتری، ظرف مدت های ناشی از معامالهای فروش مشتری پس از کسر بدهیوجوه ناشی از اجرای سفارش(  11ماده  

شده توسط مشتری واریز خواهد شد. تغییر در حساب بانکی مشتری منوط به اعالم  یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواستِ قابل استناد و با رعایت زمان تسویه با اتاق پایاپای، صرفاً به حساب معرفی

 های مربوطه در کارگزاری خواهد بود. ساب بانکی جدید از طریق تکمیل فرمح

تواند در صورت اعالم بدهکار بودن مشتری توسط سایر در صورتی که سفارش راجع به فروش اوراق بهاداری باشد که توسط کارگزار دیگری برای مشتری خریداری شده است، کارگزار می  تبصره:

 رداخت وجه حاصل از فروش به مشتری تا تعیین تکلیف نهایی موضوع خودداری نماید.های کارگزاری از پشرکت

،  که برای رفع یا اصالح اشتباه ای را به نام مشتری انجام داده باشد، مجاز است اقدامات الزم را به منظور رفع و اصالح اشتباه انجام دهد و در صورتیکه کارگزار اشتباهاً معاملهدر صورتی(  12ماده  

دهد تا نسبت به انجام معامالت مذکور از طرف  می انجام معامله یا معامالت دیگری به نام مشتری ضرورت داشته باشد، مشتری ضمن عقد خارج الزم کارگزار را وکیل و وصی پس از فوت خود قرار

که از این امر خسارتی متوجه مشتری گردد،  دهد به عهدۀ کارگزار است و درصورتی ها انجام می الح آنمشتری اقدام نماید. در هر حال مسئولیت اشتباهات یاد شده و معامالتی که کارگزار برای اص

 کارگزار باید بالفاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتری، خسارت وارده به مشتری را به طریق مقتضی جبران نماید.

سال از مواعد مذکور در هر مورد به کلی از خود سلب و ساقط   2مشتری و کارگزار ضمن عقد خارج الزم صرفاً در خصوص موارد ذیل حق اقامه دعوا علیه یکدیگر را پس از گذشت    ( 13ماده  

 یه یکدیگر در خصوص موارد ذیل است: های مورد اشاره در این ماده به منزلۀ صلح بالعوض تمامی دعاوی احتمالی طرفین علشدن مدتنمایند و سپری می

اده است، پس ای که کارگزار به نام مشتری انجام داده و اطالعات آن را در گزارش گردش حساب مشتری بر روی سایت اینترنتی خود در دسترس مشتری قرار دهرگونه ادعا در مورد معامله -1

 سال از تاریخ ارائه اطالعات یادشده؛ 2از گذشت 

 سال از تاریخ ارائه سفارش؛ 2شده توسط مشتری به کارگزار، پس از گذشت های ارائه ر خصوص سفارشهر گونه ادعا د -2

 سال از تاریخ واریز یا نقل و انتقال وجوه 2هر گونه ادعا در خصوص واریز یا نقل و انتقال وجوه بین مشتری و کارگزار، پس از گذشت   -3

هایی که کارگزار برای انجام معامله یا ثبت و  دهد یا هر یک از سامانه هایی که کارگزار در اختیار مشتری قرار میوز اختالل در هر یک از سامانه در صورتی که به دلیل قطعی، کندی یا بر(  14ماده  

گونه مسئولیتی جهت جبران  به مشتری شود، کارگزار هیچشده توسط مشتری قابل اجرا نباشد و این امر منجر به ورود خسارت  های ارائهکند؛ سفارش یا سفارشارسال سفارش از آنها استفاده می

 خسارت وارده به مشتری نخواهد داشت.  

نشده   بینی )فورس ماژور(، غیرممکن شود یا به تأخیر افتد، مادام که شرایط مزبور برطرفهرگاه اجرای تمام یا بخشی از این قرارداد به واسطه عامل خارجیِ غیرقابل رفع و غیرقابل پیش ( 15ماده 

 طرفی که در این وضعیت قرار گرفته است مسئول جبران خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای مفاد قرارداد نیست.

  9خود ظرف موعد مقرردرماده    بینی، از پرداخت بدهی خودداری نماید و درهر حال موظف به پرداخت بدهیتواند به استناد بروز عامل خارجیِ غیرقابل رفع و غیرقابل پیشمشتری نمیتبصره:  

   است.

شوند مورد بررسی  مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب میدر صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع توسط هیأت سه نفره داوری که توسط هیئت(  16ماده  

 االجرا خواهد بود.داوران قطعی و برای طرفین قرارداد الزم و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. رأی صادره از سوی

 باشد تنظیم گردید و در تاریخ ............. به امضای طرفین رسید.تبصره در دو نسخه که در حکم واحد می 7ماده و  16این قرارداد در 

 

 
 مهر و امضای شرکت کارگزاری امضا، مهر یا اثر انگشت مشتری


